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 شذ هَافقت درخَاست آقای ابراّین صالحاًی 

 شذ هَافقت درخَاست آقای ساهاى شاکری ًژاد

 شذ هَافقت درخَاست آقای اهیي اتیِ کار

 شذ هَافقت درخَاست آقای سیذ ًیوا ّاشویاى فر

 شذ هَافقت درخَاست آقای هحسي یاسبالغی شراّی

 شذ هَافقت درخَاست آقای هصطفی فالح اصغرزادُ

 شذ هَافقت درخَاست خاًن هعصَهِ اسکٌذری

 شذ هَافقت درخَاست خاًن هرین عبذلی

 شذ هَافقت درخَاست خاًن هرین ارجوٌذفر

 شذ هَافقت درخَاست خاًن سَگل کریویاى

 شذ هَافقت درخَاست آقای ًعوت الِ حسیي بابایی

 شذ هَافقت درخَاست آقای سعیذ رضایی

 شذ هَافقت درخَاست آقای عقیل کَّپایِ

 شذ هَافقت درخَاست آقای ًصرالِ بیات افشار

 هَافقت شذ  درخَاست آقای هٌصَر هسلواًی

 هَافقت شذ  درخَاست خاًن آهٌِ اسکٌذری 

 هَافقت شذ  درخَاست خاًن ًذا زارع اسذآبادی

 هَافقت شذ  درخَاست آقای هٌَچْر هحوذ حسیٌی

 هخالفت شذ درخَاست آقای سیذ هحوذ کاظن حسیٌی

 شذ هَافقت درخَاست آقای سیذ هحوَد هیر سلیوی

 شذ هَافقت درخَاست آقای صوذ الِ شکری 

 شذ هَافقت درخَاست آقای اهیر پَیا بختیاری

 شذ هَافقت درخَاست خاًن پریسا طالب زادُ سیبٌی

 شذ هَافقت درخَاست خاًن سویرا فرهاًی

 شذ هَافقت درخَاست آقای آرش هطْری



 
 
 
 

 

 شذ هَافقت درخَاست آقای سعیذ قبادی بیگًَذ

 هخالفت شذ درخَاست آقای ابراّین گلباز

 هخالفت شذ درخَاست خاًن افساًِ احوذیاى فرد

 هَافقت شذ درخَاست آقای کَرٍش باقری

 هَافقت شذ درخَاست خاًن کبری عابذی

 هَافقت شذ درخَاست خاًن سکیٌِ حیذری

 هَافقت شذ درخَاست خاًن زّرا بربری

 هَافقت شذ درخَاست خاًن ًجیبِ َّزُ

 هَافقت شذ درخَاست خاًن ًرجس اخالقی

 هَافقت شذ درخَاست خاًن زّرا حسیٌی

 هَافقت شذ درخَاست خاًن آرر بْراهی

 هَافقت شذ درخَاست آقای رضا هرادی

 هَافقت شذ درخَاست خاًن هعصَهِ هعاصر

 هَافقت شذ درخَاست آقای فیض اهلل سربلٌذ بجذیلَ

 هَافقت شذ درخَاست خاًن زّرا ًیلی

 هَافقت شذ درخَاست آقای حسیي صادقی

 هَافقت شذ درخَاست آقای فردیي ًصیری

 هَافقت شذ درخَاست خاًن هلیحِ باقری

 هَافقت شذ درخَاست خاًن ام ایوي حیذری شٌستقی

 هَافقت شذ درخَاست خاًن حَرا هختاری ًژاد

 هَافقت شذ درخَاست آقای حویذ بیراًًَذ

 هَافقت شذ درخَاست خاًن ًسین کشویری

 هَافقت شذ درخَاست آقای سعیذ پرًذ

 هَافقت شذ درخَاست آقای ًاصر اردستاًی

 هَافقت شذ درخَاست آقای هحوذ هیرزایی

 هَافقت شذ درخَاست آقای یَسف رضاپَر

 هَافقت شذ درخَاست آقای بْرٍز هٌتقلی

  


